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چکیده
هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی و نگرشهای
ناکارآمد مادران دانشآموزان با کمتوانی ذهنی بود .روش پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پس-
آزمون با گروه گواه بود .جامعهی آماری شامل تمامی مادران دارای دانشآموز کمتوان ذهنی دختر یا پسر
در مدارس ابتداییِ ویژه دانشآموزان کمتوان ذهنی بودند .نمونهی پژوهش شامل  03نفر از مادران دارای
دانشآموز با کمتوانی ذهنی بودند که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و در دو گروه  01نفره
آزمایش و گواه جایگزین شدند .درمان پذیرش و تعهد در هشت جلسه گروهی  13دقیقهای بهصورت
هفتگی به مادران گروه آزمایش آموزش داده شد؛ اما گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند .هر دو
گروه یک هفته پیش از جلسه اول و یک هفته پس از جلسهی آخر و  41روز بعد با پرسشنامههای تحمل
ناکامی و نگرشهای ناکارآمد سنجش شدند .نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری ،تک متغیره و تحلیل
واریانس اندازهگیری مکرر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی و نگرشهای
ناکارآمد تاثیر دارد .نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد میتواند تحمل ناکامی و نگرشهای ناکارآمد
مادران را تعدیل کند و روش مناسبی برای کاهش مشکالت مادران دارای کودکان کمتوان ذهنی باشد.

 .0دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات (نویسنده مسئول).
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واژگان کلیدی :درمان پذیرش و تعهد ،ناکامی ،تحمل ناکامی ،نگرشهای ناکارآمد ،دانش-
آموزان با کمتوانی ذهنی

مقدمه
تولد فرزند سازگاریهای جدیدی را در خانواده طلب میکند .پیدایش غریبه سوم به نام
نوزاد ،عالوه بر مشکالت ویژهای چون تغذیه ،نگهداری ،پرستاری و مانند آن ،فشارهای
روانی بسیاری را بر والدین تحمیل میکند .حال اگر نوزادی با معلولیتهای ذهنی یا
جسمی و یا رفتاری و یا ترکیبی از آنها متولد شود ،فشارهای روانی حاصل از وجود چنین
فرزندی بر اعضای خانواده بهویژه مادر چندین برابر میشود (کمیجانی.)0090 ،
کمتوانی ذهنی اختاللی است که در دورهی رشد شروع میشود و در برگیرندهی
نارسایی هوشی و عملکرد سازشی در حوزههای عملی ،اجتماعی و مفهومی است .میزان
شیوع این اختالل در حدود  0درصد است (انجمن روانپزشکی آمریکا .)3300 ،0همچنین
بر اساس آمارهای مختلف تقریبا بین  0تا  3درصد جمعیت کشورها را شامل میشود
(میالنیفر.)0034 ،
بدون شک تولد و حضور کودکی با کمتوانی ذهنی در هر خانوادهای میتواند
بهعنوان رویدادی نامطلوب و چالشزا موجب ایجاد تنیدگی ،سرخوردگی و ناامیدی شود.
شواهد گوناگونی وجود دارد که نشان میدهند والدین کودکان دارای مشکالت هوشی ،به
احتمال بیشتری با مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و هیجانی که غالباً ماهیت محدود کننده،
مخرب و فراگیر دارند ،مواجه میشوند (هستینگز3333 ،3؛ خمیس .)3332 ،0با تولد
کودك کمتوان ذهنی ،نابینا ،کمشنوا ،موجبات احساس گناه و تقصیر ،ناکامی و
محرومیت ناشی از عادی نبودن کودك در مادر ایجاد میشود که بهطور طبیعی غم و اندوه
و افسردگی را به دنبال دارد (سلطانیفر ،رضایی ،جعفرزاده ،سلطانیفر0033 ،؛ یکتاخواه،
 .)0033ناکامی هنگامی پیش میآید که شخص نمیتواند به هدف مطلوب برسد .ناکامی
1. American Psychiatric Association
2. Hastings
3. Khamis
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پدیدهی پیچیدهای از انگیزش است (کرمی .)0033 ،ناکامی و دیگر اشکال عواطف منفی
بهعنوان مثال غم ،افسردگی و تحریکپذیری بهعنوان زمینهسازهای مشترك برای خشم و
پرخاشگری مشاهده شده است (برکویتز .)3303 ،0تحمل ناکامی توانایی مقاومت در برابر
موانع و موقعیتهای استرسزا است .تحمل کم ناکامی بهطور معمول بهعنوان عملکرد
اجرایی مختل 3و مشکالت خودتنظیمی 0مفهومسازی شده است .نشانهها ممکن است شامل
اضطراب ،تنش ،توجه کم و ترك وضعیت باشد (چاند.)3301 ،4
نگرشهای ناکارآمد 1بهعنوان یک عامل زمینهساز در شروع دورههای افسردگی
بهصورت مستقیم و یا بهعنوان یک عامل آسیبپذیری تحت شرایط فشارزای محیطی تلقی
شده است (الم .)0993 ،1نگرشهای ناکارآمد ،نگرشها و باورهایی هستند که فرد را
مستعد افسردگی و یا بهطور کلی آشفتگی روانی میکند (دیویدسون ،نیل و کرینگ،2
0993؛ به نقل از لطفی کاشانی .)0032 ،یکی از زمینههای مداخالت حمایتی برای کاهش
مشکالت مادران کودکان کمتوان ذهنی ،مداخالت روانی-آموزشی است .ازجمله این
روشها میتوان به تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان
کمتوان ذهنی و عادی (ملکپور و همکاران )0031 ،و تأثیر آموزش مهارتهای مدیریت
خشم بر ارتباط مادران با دانشآموزان کمتوان ذهنی (شکوهییکتا و زمانی )0032 ،و اثر
مقابله درمانگری مادران بر پرخاشگری کودکان کمتوان ذهنی (آقایوسفی )0090 ،اشاره
کرد .همچنین میتوان به درمانهای شناختی-رفتاری( 3کرونیس 9و همکاران3331 ،؛
چن 03و همکاران3331 ،؛ موللی و همکاران )0093 ،و آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی
بر ذهن آگاهی بر میزان فشار روانی مادران کودکان کمتوان ذهنی (سیداسماعیلی قمی،
1. Berkowitz
2. Executive Functioning Impairment,
3. Problem with Self-Regulation
4. Chand
5. Dysfunction Attitudes
6. Lam
7. Davison, Neale, & Kring
8. Cognitive-Behavioral Therapy
9. Chronis
10. Chen
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کاظمی ،پزشک )0094 ،و آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی( 0شیرازی تهرانی
و غالمرضایی )0094 ،استفاده شده برای کاهش مشکالت مادران کودکان کمتوان ذهنی
اشاره کرد.
با وجود عملکرد قوی درمان شناختی-رفتاری که بیشتر از حمایتهای عمومی ،مشاوره
و دارونماست (هافمن )3333 ،3اما چالشهایی در این مورد وجود دارد .پیشینهی درمان
شناختی-رفتاری نشان میدهد که در برخی جمعیتها تأثیرات مهمی دارد با این حال هنوز
افرادی وجود دارند که به این درمان پاسخ نمیدهند و ممکن است رویکردهای دیگری
بتواند به آنها کمک کند .عالوهبراین ،پیشینهی تجربی نشان میدهد که واپسرانی افکار نه
تنها موثر نیست ،بلکه ممکن است درواقع تأثیر برعکس نیز داشته باشد؛ به این معنا که
ممکن است تعداد افکار ناخواسته بیشتر شود .یک نگرانی دیگر دربارهی رویکردهای
بازسازی شناختی این است که مراجع در حال استفاده از فکر بازسازیشده ،هنوز با محرك
مشکلساز ارتباط دارد (باخ و موران .)0094 ،0همچنین از چالشهای باقیمانده در مورد
درمان شناختی–رفتاری می توان به کمبود شواهد جایگزین درمان روانی اجتماعی ،کمبود
دانش برای آگاهی کسی که ممکن است بهترین درمان را انجام دهد و نیاز به یک مدل
نظری که بهطور مداوم از نظر فرایند مطالعاتی ،حمایت کند اشاره کرد (الندی ،اشنایدر و
ارچ.)3301 ، 4
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهجای چالش کشیدن عقاید بر روی پذیرش تمرکز
میکند (هیز ،استروساهل ،ویلسون .)0999 ،1همچنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک
درمان رفتاری است که از مهارتهای ذهن آگاهی ،پذیرش 1و گسلش شناختی 2برای
افزایش انعطافپذیری روانشناختی 3استفاده میکند (ایزدی و عابدی .)0094 ،تمرکز اصلی
1. Mindfulness
2. Hofmann
3. Bach & Moran
4. Landy, Schneider & Arch
5. Hayes, Strosahl, & Wilson
6. Acceptance
7. Cognitive Defusion
8. Psychological Flexibility
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این درمان بر روی تحمل نشانه است تا بر روی کاهش دادن آن و همچنین این درمان بر
روی شیوههای انعطافپذیرتر ،سازگارانهتر و پاسخگویی به محركهای ناخوشایند درونی
متمرکز میشود (هیز .)3333 ،هدفهای این درمان تمرکز بر روی زندگی وجودی پرمعنا،
زیستن بر اساس ارزشهای فردی ،تمرکز بر زمان حال و افزایش تحمل برای احساسات
منفی است .این درمان شکلی از درمان شناختی-رفتاری است که متکی بر بافتگرایی
کارکردی(0هیز و همکاران )0999 ،و نظریه چارچوب ارتباطی(3هیز ،بارنس-هولمز و
ریچ )3330 ،0میباشد.
در پژوهشی رافتری-هلمر ،مور ،کوین و رید )3301( 4با هدف تغییر تعامالت مشکل-
ساز والد-کودك در کودکان با اختالالت اضطرابی 1با مداخالت رفتاری والدین با درمان
پذیرش و تعهد ،کاهش اضطراب کودك نشان داده شد .در یک ارزیابی داف ،الرسن و
مکهوگ )3301( 1از افکار خود ارجاعی و ارتباط آن با مؤلفههای درمان پذیرش و تعهد،
نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای ثابت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهجای ارزیابی
محتوای افکار با ارتباط با افکار همراه بود .در پژوهش باردین و فرگوس )3301( 2تأثیر
تعامل آمیختگی شناختی و اجتناب تجربهای بر اضطراب ،افسردگی ،استرس و نشانههای
استرس پس از سانحه ،یافتهها تأثیر تعامل پیشبینیهای انجام شده از هر چهار نشانه اندازه-
گیری شده را نشان داد .مونتگمری )3301( 3نشان داد که درمان پذیرش و تعهد به والدین
کودکان اوتیسم 9اجازه میدهد تا تعامل بیشتر و کاملتری با فرزند خود داشته باشند و به
چالشهای احتمالی ناشی از معلولیت فرزند خود رسیدگی کنند .در یک بررسی جامع
الندی و همکاران )3301( 03اثربخشی قویتر درمان پذیرش و تعهد را در مقایسه با درمان-
1. Functional Contexualism
)2. Relational Frame Theory(RFT
3. Hayes, Barnes-Holmes, & Roche
4. Raftery-Helmer, Moor, Coyne, & Reed
5. Anexiety Disorders
6. Duff, Larsson, Mc Hugh
7. Bardeen & Fergus
8. Montgomery
9. Autism
10. Landy et al
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های شناختی-رفتاری نشان دادند .همچنین در پژوهش ویتینگهام ،ساندرز ،مککایندلی و
بوید )3304( 0شواهد حاکی از تأثیر مداخالت کوتاهمدت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
برای کاهش مشکالت والدین و کودکان دارای اختالل فلج مغزی 3بود.
کوالکووسکی )3303( 0در مقایسهی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمانهای
معمول در والدین دارای کودکان اوتیسم ،اندازهگیریهای مکرر مادران در موقعیت درمان
پذیرش و تعهد ،طبق شاخص فرم کوتاه استرس والدین ،حاکی از کاهش نشانههای
پریشانی مادران بود .در ایران نیز پژوهش غالمحسینی و همکاران ( )0094اثربخشی درمان
گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود افسردگی و تصویر بدنی 4زنان مبتال به چاقی
نشان داد که این درمان موجب کاهش افسردگی و افزایش ادراك مطلوب از تصویر بدنی
شده است .در پژوهش علمداری ( )0093با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و
پذیرش نیز بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین نابارور 1نشان داده شد که درمان
تعهد و پذیرش بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی موثر است.
با توجه به چالشهای بیان شده در مورد رویکرد درمان شناختی-رفتاری و پژوهشهای
انجام شده در مورد رویکرد درمانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ویژگیها و اهداف
آن و در نظر گرفتن مشکالت مزمن کودکان با کمتوان ذهنی بهعنوان یک محرك
مشکلساز برای والدین و در نظر گرفتن میزان درصد شیوع اختالل کمتوانی ذهنی که
تقریباً  0تا  3درصد جمعیت هر کشور را شامل میشود (میالنیفر )0034 ،و تعداد جمعیت
کشور ایران ،تعداد قابل توجهی از افراد مخصوصاً مادران بهطور مستقیم با مشکالت مربوط
به کودکان کمتوان ذهنی درگیر خواهند بود .بنابراین با توجه به این مسائل ،ضرورت انجام
پژوهشهای علمی در مورد ناکامی و نگرشهای ناکارآمد احساس میشود و شناسایی

1. Whittingham, Sanders, McKindlay & Boyd
2. Cerebral Palsy Disorder
3. Kowalkowski
4. Body Image
5. Infertility
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مداخلههای روانشناختی برای کاهش مشکالت (ناکامی و نگرشهای ناکارآمد) در این
گروه از افراد جامعه ضرورت مییابد.
از آنجایی که بسیاری از پژوهشها نگرشهای ناکارآمد را بهعنوان عامل زمینهساز و
متغیر میانجیگر در اختاللهای مختلفی همچون ،افسردگی (الم )0993 ،و اضطراب (ویچ
و همکاران )3330 ،نشان دادند و نیز بهدلیل ضروری بودن تحمل ناکامی مناسب برای
بهداشت روانی افراد (کاستا و مککرا )0990 ،میتوان گفت که با استفاده از برنامههای
پیشگیرانه و مداخله میتوان مهارتهای والدین و قابلیتهای اجتماعی آنها را بهبود
بخشید .بنابراین استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد جهت بهبود تحمل ناکامی و
نگرشهای ناکارآمد مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی الزم و ضروری است.

روش
روش این پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه گواه
بود .جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای کودك کمتوان ذهنی دختر یا پسر بودند که
در مدارس ابتدایی ویژه دانشآموزان کمتوان ذهنی در شهرستان مالیر در سال تحصیلی
 0094-91به تحصیل اشتغال داشتند .نمونهگیری به روش نمونهی در دسترس و داوطلبانه
بود .بدین صورت که تعداد  03نفر از مادران دارای کودك کمتوان ذهنی که در مدارس
ابتدایی مشغول به تحصیل بودند ،انتخاب شدند 01 .نفر در گروه گواه و  01نفر در گروه
آزمایش قرار گرفتند .مالكهای ورود شامل موارد زیر بود -0 :دامنهی سنی بین  33تا 13
سال -3 ،سطح سواد باالتر از سیکل -0 ،رضایت آگاهانه و داوطلبانه .مالكهای خروج نیز
عبارت بودند از  -0وجود بیماریهای شدید جسمانی یا اختالالت شدید عصبی  -3عدم
تمایل به ادامهی جلسات.
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامهی تحمل ناکامی و مقیاس نگرشهای ناکارآمد بود
که در ادامه به معرفی هر کدام میپردازیم.
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پرسشنامهی تحمل ناکامی :این مقیاس توسط هارینگتون )3331( 0بهمنظور سنجش میزان
تحمل ناکامی فرد در رسیدن به اهداف ساخته شد .این مقیاس در ایران توسط بابارئیسی
و همکاران ( )0090ترجمه و ویژگیهای روانسنجی آن بررسی شد .پرسشنامه تحمل
ناکامی دارای  01عبارت است که  4عاملِ عدم تحمل عاطفی ،عدم تحمل ناراحتی،
پیشرفت و شایستگی (استحقاق) را میسنجد .نمرهگذاری بهصورت طیف لیکرت 1
امتیازی است .مجموع نمرات پایین نشانگر تحمل ناکامی باال و مجموع نمرات باال نشان
دهندهی تحمل ناکامی سطح پایین است .نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که
پایایی این ابزار برای کل شرکتکنندگان  ،3/34برای مؤلفهی عدم عاطفی ،3/13
مؤلفهی عدم تحمل ناراحتی  ،3/10مؤلفهی پیشرفت  3/13و مؤلفهی استحقاق 3/20
است .عالوه بر این ضریب آلفا در نمونهی خارجی (هارینگتون )3331 ،باالتر از نمونهی
ایرانی است که دامنه آن از ( 3/32مؤلفهی عدم تحمل ناراحتی) تا  3/94کل مقیاس
گزارش شده است .پایایی این آزمون در پژوهش حاضر در مرحله پیشآزمون ،پس-
آزمون و پیگیری به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 3/12 ،3/11 ،و  3/13برآورد شد.
مقیاس نگرشهای ناکارآمد :این مقیاس در سال  0923توسط ویسمن 3و همکاران
بهمنظور سنجش میزان نگرشهای ناکارآمد افراد و بر مبنای پرسشنامهی اصلی بک
ساخته شده است .آزمون اصلی دارای  43عبارت و  2زیر مقیاس است .نسخهی کنونی
این پرسشنامه دارای  03عبارت است و بهصورت تک عاملی نگرشهای ناکارآمد را
ارزیابی میکند .نمرات آزمون بین  3تا  43قرار دارد و نمرات باالتر حاکی از میزان بیشتر
عقاید ناسازگارانه است .همسانی درونی این ابزار را با روش آلفای کرونباخ 3/24
گزارش شده است .اعتبار سازهی این آزمون از طریق روش تحلیل عاملی به اثبات رسیده
است .همچنین نتیجهی پژوهشی که نشان داده است مقیاس نگرشهای ناکارآمد میتواند
گروههای افسرده و غیرافسرده را از هم متمایز سازد ،حاکی از اعتبار افتراقی این ابزار

1. Harrington
2. Weissman
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است (هرویت .)3331 ،0پایایی این آزمون در پژوهش حاضر در مرحله پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 3/31 ،3/32 ،و  3/30برآورد شد.
برنامه مداخله .پس از انتخاب نمونه با توجه به مالكهای بیان شده ،شرکتکنندگان
بهطور داوطلبانه در دو گروه آزمایش و گواه ،گمارش شدند و پیشآزمون در هر دو
گروه آزمایش و گواه اجرا شد .سپس برای گروه آزمایش مداخله پذیرش و تعهد
درمانی (هیز و همکاران )0999 ،در  3جلسه  13دقیقهای و هفتهای یک جلسه بهصورت
گروهی در مدرسه استثنایی مهر انجام شد و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند.
هر دو گروه یک هفته قبل از جلسه اول و یک هفته پس از جلسهی آخر و  41روز بعد از
طریق پرسشنامهی تحمل ناکامی و نگرشهای ناکارآمد مورد سنجش قرار گرفتند.
خالصه طرح درمانی جلسات گروه آزمایش بهاختصار در جدول  0آمده است.
جدول  .1خالصه طرح درمانی جلسات مداخله
جلسه

مؤلفههای درمان و اهداف

اول

برقراری ارتباط -پذیرش

دوم

پذیرش

سوم

خود به عنوان زمینه

چهارم

گسلش شناختی

پنجم

توجه آگاهی

تمرینها و محتوا
معرفی خود و اعضای گروه  -منحصر به فرد بودن روش  -تاکید بر
مشارکت کامل و انجام واقعی تمرینها  -بحث در مورد مشکل –
پرسشهایی برای ناامیدی خالق

ایجاد درماندگی خالق :تمثیل فرد افتاده در چاه،
بیان کنترل به عنوان مشکل  -ایجاد تمایل به عنوان پاسخی دیگر -بیان درد

تمیز و درد کثیف  -پذیرش فعال :تمثیل همسایه مزاحم
تنفس ذهن آگاهانه  -مشاهدهی خود به عنوان زمینه  -تضعیف خود مفهوم-

سازی شده  -بیان ویژگیهای ذهن -تمرین مشاهده :مراقبه اتاق سفید -
تمرکز آگاهانه -استعاره صفحه شطرنج
تنفس ذهن آگاهانه  -کاربرد تکنیک گسلش شناختی  -آموزش مهارتهای
واقعیتزدایی از افکار  -تمرین نامگذاری افکار -تمرین رهاسازی افکار-
تمرین فاصله گرفتن از افکار
تنفس ذهن آگاهانه  -حواس پنجگانه  -توجه به بدن (هیجانات) – فعالیت-
های آگاهانه  -تنفس ذهن آگاهانه  -معرفی مفهوم ارزشها  -استعاره اسکی
به پایین تپه
1. Horowits
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تصریح ارزشهای عملی زندگی -شناسایی ارزشها  -بیان میزان اهمیت هر

ششم
و

یک از ارزشهای حاکم بر روابط مهم در شش حوزه (روابط شغلی،

تصریح ارزشها

دوستان ،خانواده ،فرزندپروری ،رابطه با همسر ،روابط اجتماعی) -

هفتم

توضیحاتی در مورد مهارتهای اجتماعی و فرزندپروری
مرور خالصه جلسهی قبل  -تمرین توجه آگاهی -اقدام و عمل در جهت

هشتم

مسیر ارزشهای مادران – تبدیل ارزشها به رفتار – جمعبندی و آماده کردن

اقدام و عمل

مراجعین برای پایان جلسه

* تمرینها و استعارههای مشخص شده در جدول (ایتالیک) از مککی و همکاران ( )3300و هیز و
همکاران ( )0999اقتباس شده است.

دادههای پژوهش با روش تحلیل واریانس چندمتغیری و یک متغیره و تحلیل واریانس
اندازهگیری مکرر تحلیل شد.

نتایج
میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرشهای ناکارآمد شرکتکنندگان گروه گواه و
آزمایش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول  3گزارش شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی نمرات نگرشهای ناکارآمد شرکتکنندگان پژوهش
شاخص

گروه آزمایش

گروه گواه
پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

تعداد

01

01

01

01

01

01

میانگین

01/44

01/94

01/11

03/31

04/09

00/09

انحراف معیار

4/04

4/31

4/40

2/31

1/90

1/30

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،میانگین و انحراف استاندارد نمرات
نگرشهای ناکارآمد شرکتکنندگان گروه آزمایش نسبت به میانگین و انحراف استاندارد
نمرات نگرشهای ناکارآمد گروه گواه در مرحلهی پسآزمون و پیگیری کاهش پیدا
کرده است.
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میانگین و انحراف استاندارد نمرات تحمل ناکامی شرکتکنندگان گروه گواه و آزمایش
در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول  0گزارش شده است.
جدول  .3شاخصهای توصیفی نمرات تحمل ناکامی شرکتکنندگان
شاخص

گروه آزمایش

گروه گواه
پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

تعداد

01

01

01

01

01

01

میانگین

003/031

009/13

009/02

030/31

039/00

031/94

انحراف معیار

01/43

01/94

01/31

33/131

01/43

04/11

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود میانگین و انحراف استاندارد نمرات ناکامی
شرکتکنندگان گروه آزمایش نسبت به میانگین و انحراف استاندارد نمرات ناکامی
شرکتکنندگان گروه گواه در مرحلهی پسآزمون و پیگیری کاهش پیدا کرده است.
بنابراین تحمل ناکامی افزایش مییابد.
برای کاهش خطای نوع اول از تصحیح بنفرونی 0و بهجای آلفای رسمی از آلفای
تعدیل شده استفاده شد .بدین ترتیب در پژوهش حاضر آلفای  3/31بر تعداد متغیرهای
وابسته تقسیم و سطح معناداری  3/331در نظر گرفته شد (  .)3/31 / 3 = 3/331متغیرهای
وابسته با یکدیگر ارتباط خطی و معنادار دارند و در عین حال مسأله همخطی چندگانه 3بین
زوج متغیرها وجود ندارد و بدین ترتیب یکی از مفروضههای اصلی تحلیل واریانس
چندمتغیری برقرار است .از آنجا که متغیرهای تحمل ناکامی و نگرشهای ناکارآمد به هم
مربوطند ،میزان همبستگی این متغیرها با یکدیگر قابل توجه است .از این گذشته بر اساس
بررسیهای به عمل آمده سایر شرایط همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس با آزمون
باکس 0و بهنجاری توزیع با آماره اسمیرنوف 4نیز برقرار است .همچنین بر اساس آزمون
لوین همسانی واریانسها برقرار است.
1. Bonferrone correction
2. Multiple Collinearity
3. Box test
4. Smirnov
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در جدول  4خالصه تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات پسآزمون تحمل ناکامی
و نگرشهای ناکارآمد شرکتکنندگان گزارش شده است.
جدول  .4خالصة تحلیل واریانس چندمتغیره برای نمرات پسآزمون تحمل ناکامی و
نگرشهای ناکارآمد شرکتکنندگان
آزمونها

درجه آزادی

F

معنیداری

آزمون اثر پیالیی

 3و 39

31/413

3/3330

2
3/110

0

آزمون اثر هوتلینگ

 3و 39

31/413

3/3330

3/110

0

آزمون المبدای ویلکز

 3و 39

31/413

3/3330

3/110

0

آزمون بزرگترین ریشه روی

 3و 39

31/413

3/3330

3/110

0

توان آماری

نتایج جدول  4نشان میدهد که بین سطوح متغیر مستقل (گروه آزمایش و گواه) در
متغیرهای وابسته پسآزمون تحمل ناکامی و نگرشهای ناکارآمد آزمودنیها تفاوت
معنیدار وجود دارد (= 31 /413 ،P<3/3330 ، 2 = 3/110

( 39و

 .)F)3بدین ترتیب

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی و نگرشهای ناکارآمد مادران
دانشآموزان کمتوان ذهنی ،تأیید میشود.
در جدول  1خالصۀ تحلیل آزمون آماری تحلیل واریانس یک متغیره برای اثر مداخله
بر متغیر وابسته گزارش شده است.
جدول  .5خالصة تحلیل واریانس یک متغیره برای متغیرهای وابسته
اثر
مداخله
مداخله

متغیر وابسته

S.S

d.f

M.S

تحمل ناکامی

0010/121

0

0010/121

خطا

0031/292

33

43/340

نگرشهای ناکارآمد

031/333

0

031/333

خطا

022/342

33

43/340

F

P

2

00/133

P<3/3330

3/141

09/201

P<3/3330

3/400

نتایج جدول  1نشان میدهد که تحلیل متغیر وابسته بهتنهایی برای اثر عامل مداخله
(درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش) بر تحمل ناکامی (=00/133 ،P<3/3330 ، 2 = 3/141
( 33و  )F )0و برای اثر عامل مداخله (درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش) بر نگرشهای ناکارآمد
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( 33( =09/201 ،P<3/3330 ، 2 = 3/400و  ،)F )3در شرکتکنندگان مورد بررسی گروه
گواه و گروه آزمایش تفاوت معنیدار داشته و باعث کاهش ناکامی و در نتیجه افزایش
تحمل ناکامی و کاهش نگرشهای ناکارآمد گروههای آزمایش شده است.
برای آزمون اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی مادران دانش-
آموزان کمتوان ذهنی از تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر استفاده شد .نتایج آزمون
باکس برای همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس و نتایج آزمون لوین برای برابری
واریانسها نشان داد که مفروضههای آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برقرار
است .همچنین خیدو تقریبی محاسبه شده از طریق آزمون موچلی برابر  3/930بود که
نشان میدهد مفروضه برابری واریانسها برای پیش آزمون ،پسآزمون و پیگیری نمرات
تحمل ناکامی برقرار است.
در جدول  1نتایج تحلیل بهکار گرفته شده در مورد نمرات تحمل ناکامی گزارش شده
است.
جدول  .6خالصة تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برای نمرات تحمل ناکامی شرکتکنندگان در
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

آزمونها

درجه

F

P

2

آزادی

توان
آماری

اثر درون

آزمون اثر پیالیی

 3و 39

03/990

P<3/3330

3/400

3/934

آزمودنیها

آزمونالمبدا ویلکز

 3و 39

03/990

P<3/3330

3/400

3/934

اثر مداخله آزمایشی

آزمون اثر پیالیی

 3و 39

01/003

P<3/3330

3/103

3/999

(بین گروهها)

آزمونالمبدا ویلکز

 3و 39

01/003

P<3/3330

3/103

3/999

نتایج جدول  1نشان میدهد که اثر درون آزمودنیها (اندازهگیری مکرر) با (3/400
=  39( =03/990 ،P<3/3330 ، 2و  )F)3معنیدار است؛ یعنی :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
بر تحمل ناکامی مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی مؤثر است .بعالوه بین سطوح درمان
(درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مقابل فقدان آن) در متغیر وابسته تحمل ناکامی مادران
دانشآموزان کمتوان ذهنی تفاوت معنیدار وجود دارد (،P<3/3330 ، 2 =3/103
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 39( =01/030و  .)F)3بدین ترتیب اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی
مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی تأیید میشود.
در جدول  2خالصۀ تحلیل واریانس یک متغیره برای اثر درونآزمودنیها بر متغیر
وابسته گزارش شده است.
جدول  .7خالصة تحلیل واریانس یک متغیره برای تحمل ناکامی
اثر
درون آزمودنیها
مداخله آزمایشی

متغیر وابسته

S.S

d.f

M.S

تحمل ناکامی

219/033

3

034/194

خطا

0113/321

13

31/301

تحمل ناکامی

0000/943

3

111/919

خطا

0113/321

13

31/301

F

P

2

04/234

P<3/3330

3/003

30/211

P<3/3330

3/433

نتایج جدول  2نشان میدهد که تحلیل متغیر وابسته بهتنهایی برای اثر درون آزمودنیها
2
بر تحمل ناکامی ( =04/234 ،P<3/3330 ، = 3/003

( 13و )3

 )Fو برای اثر بین

آزمودنیهای عامل مداخله ( درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش)،P<3/3330 ، = 3/433( ،
2

 13( = 30/211و  ،)F )3در شرکتکنندگان مورد بررسی گروه گواه و گروه آزمایش تفاوت
معنیدار داشته و باعث افزایش تحمل ناکامی گروههای آزمایش شده است.
برای آزمون اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرشهای ناکارآمد مادران
دانشآموزان کمتوان ذهنی از تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر استفاده شد .نتایج آزمون
باکس برای همگنی و لوین برای برابری واریانسها برقرار است .خیدو تقریبی محاسبه
شده از طریق آزمون موچلی برابر  0/933بود که نشان میدهد مفروضه برابری واریانسها
برای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نمرات نگرشهای ناکارآمد ،برقرار است .در
جدول  3نتایج تحلیل بهکار گرفته شده در مورد نمرات نگرشهای ناکارآمد گزارش شده
است.
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جدول  .8خالصة تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برای نمرات نگرشهای ناکارآمد شرکتکنندگان
در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
درجه

توان

F

P

2

آزمون اثر پیالیی

 3و 39

3/334

P<3/330

3/023

3/911

آزمون المبدای ویلکز

 3و 39

3/334

P<3/330

3/023

3/911

اثر مداخله آزمایشی

آزمون اثر پیالیی

 3و 39

03/101

P<3/3330

3/430

3/930

(بین گروهها)

آزمون المبدای ویلکز

 3و 39

03/101

P<3/3330

3/430

3/930

آزمونها

متغیر
اثر درون آزمودنیها

آزادی

آماری

نتایج جدول  3نشان میدهد که اثر درون آزمودنیها (اندازهگیری مکرر) با (3/023
=  39( =3/334 ،P<3/3330 ، 2و  )F)3معنیدار است .به این معنی که درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر نگرشهای ناکارآمد مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی مؤثر است.
بعالوه بین سطوح درمان (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مقابل فقدان آن) در متغیر
وابسته نگرشهای ناکارآمد مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی تفاوت معنیدار وجود دارد
( 39( =03/101 ،P<3/3330 ، 2 = 3/430و  .)F)3بدین ترتیب اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر نگرشهای ناکارآمد مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی تأیید میشود.
جدول  9خالصۀ تحلیل آزمون آماری تحلیل واریانس یک متغیره برای اثر درون
آزمودنیها بر متغیر وابسته را گزارش میکند.
جدول  .9خالصة تحلیل واریانس یک متغیره برای نگرشهای ناکارآمد
اثر
درون آزمودنیها
مداخله آزمایشی

متغیر وابسته

S.S

d.f

M.S

نگرشهای ناکارآمد

030/391

3

10/943

خطا

329/293

13

4/110

نگرشهای ناکارآمد

033/030

3

14/011

خطا

329/293

13

4/110

F

P

2

00/043

P<3/3330

3/320

00/213

P<3/3330

3/004

نتایج جدول  9نشان میدهد که تحلیل متغیر وابسته بهتنهایی برای اثر درون آزمودنیها
بر نگرشهای ناکارآمد ( 13( =00/043 ،P<3/3330 ، = 3/320و  ( F )3و برای اثر بین
2
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آزمودنیهای عامل مداخله ( درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش) ( ،P<3/3330 ، = 3/004
2

 13( = 00/213و  ،)F )3در شرکتکنندگان گروه گواه و گروه آزمایش تفاوت معنیدار
داشته و باعث کاهش نگرشهای ناکارآمد گروه آزمایش شده است.

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی و
نگرشهای ناکارآمد مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی انجام شد .نتایج نشان داد که بین
سطوح متغیر مستقل (گروه آزمایش و گواه) در متغیرهای وابسته پسآزمون تحمل ناکامی
و نگرشهای ناکارآمد شرکتکنندگان تفاوت معنادار وجود دارد .بدین ترتیب اثربخشی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی و نگرشهای ناکارآمد مادران
دانشآموزان کمتوان ذهنی تأیید میشود .همچنین نتایج تحلیل متغیر وابسته بهتنهایی برای
اثر عامل مداخله (درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش) بر تحمل ناکامی و برای اثر عامل مداخله
( درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش) بر نگرشهای ناکارآمد در شرکتکنندگان مورد بررسی
گروه گواه و گروه آزمایش تفاوت معنیدار داشته و باعث کاهش ناکامی و در نتیجه
افزایش تحمل ناکامی و کاهش نگرشهای ناکارآمد گروه آزمایش شده است.
میتوان گفت که نتایج حاصل از این پژوهش از اثربخشی درمان پذیرش و تعهد برای
درمان افراد با مشکالت روانی مربوط به تروما (فیوریال 0و همکاران ،)3302 ،تغییر تعامالت
مشکلساز والد-کودك (رافتری -هلمر ،)3301 ،نشانههای روانپزشکی و کیفیت زندگی
(ویالت و همکاران ،)3301 ،افسردگی و کیفیت زندگی (دهقانی ،)0091 ،کاهش
اضطراب ،افسردگی ،فشار روانشناختی و افزایش امید (برادران و همکاران )0091 ،و
اختالل اضطراب اجتماعی (مهر دوست و همکاران )0093 ،حمایت میکند.
در ارزیابی فیوریال و همکاران ( )3302از درمان پذیرش و تعهد برای زنان با مشکالت
مربوط به تروما نتایج بهبود آماری و بالینی قابل توجهی در عالئم اندازهگیریهای استرس

1. Fiorillo
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پس از سانحه ،افسردگی ،اضطراب و انعطافپذیری روانی نشان داده شد .همچنین ویالت
و همکاران ( )3301در پژوهشی با عنوان اجزاء پذیرش و تعهد درمانی ،بهبودهایی در
نشانههای روانپزشکی ،کیفیت زندگی و هدف قرار دادن فرایندهای درمانی ایجاد کردند.
پژوهش دهقانی ( )0091نشان داد که بهکارگیری درمان پذیرش و تعهد موجب بهبود
معنادار افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران شده است .همچنین در پژوهش غالمحسینی
و همکاران ( )0094اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود افسردگی و
تصویر بدنی زنان مبتال به چاقی ،نشان میدهد که این درمان موجب کاهش افسردگی و
افزایش ادراك مطلوب از تصویر بدنی گردید.
بنابراین در تبیین نتایج پژوهش حاضر میتوان بر اساس شواهد نظری با استفاده از مدل
آسیبشناسی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که شامل خودشناسی ضعیف (توجه آگاهی)،
دلبستگی به خود مفهومپردازی شده ،آمیختگی شناختی ،اجتناب تجربهای ،واضح نبودن
ارزشها و بیفعالیتی دائم و تکانشی بودن است ،پرداخت .در این مورد باردین و فرگوس
( )3301معتقدند اگرچه تمام شش فرایند انعطافناپذیری روانشناختی به هم مرتبطند ،اما
بهطور ویژه سه جفت روند از لحاظ پاسخدهی شرح داده شده است -0 .باز /بسته (اجتناب
تجربهای و آمیختگی شناختی)  -3متمرکزشده /غیر متمرکز شده (دلبستگی به مفهوم و
عدم ارتباط با زمان حال)  -0درگیر /رها (فقدان تصریح ارزشها و عمل ناکارآمد).
همچنین بر اساس پژوهشهای رافتری-هلمر ( )3301درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
بهطور ویژه سه مرحلهی قوانین کالمی ،اجتناب تجربهای و رفتارهای ارزشگذاری شده
که بر رفتار والدین تأثیر میگذارد را مورد خطاب قرار میدهد .بنابراین از دیدگاه
انعطافناپذیری روانشناختی میتوان گفت که کمتوانی ذهنی کودك بهعنوان یک مشکل
باعث میشود که مادران سبک پاسخدهی ناکارآمدی (بافت کالمی/کارکردی) نسبت به
این مشکل داشته باشند .سبک پاسخدهی افکار ناکارآمد مادران (بافت کالمی) باعث
چسبیدن به خودمفهومسازی شده (بد شانسم ،چرا بچهی من؟ من چه گناهی کردهام؟
دیگران چه فکرهایی در مورد من میکنند؟) و تمرکز بر مشکالت و ایجاد آمیختگی
شناختی (باورپذیری افکار منفی و قبول افکار بهعنوان واقعیت) و دوری از موقعیتها ،عدم
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ارتباط با دیگران ،نداشتن شادی و تفریح که باعث اجتناب تجربهای و کاهش اضطراب
مادر بهصورت موقّت میشود .از طرفی تکرار این رفتارها در طوالنیمدت باعث
محدودیت رفتار مادر و نگرانی و اضطراب او خواهد شد و همچنین عدم توجه آگاهی
(آیندهنگر یا گذشتهنگر شدن ذهن ،دنبال علّت گشتن در گذشته و اینکه آیندهی
کودکشان چه خواهد شد ،تحصیل ،شغل ،ازدواج) که باعث ایجاد افکار و احساسات
ناخوشایند و افزایش نگرشهای ناکارآمد و عدم پذیرش مشکالت خواهد شد .در نتیجه
تمرکز بر مشکل و ایجاد آمیختگی شناختی موانع مهمی برای حرکت در جهت ارزشها
میشود و باعث مشخص نبودن ارزشهای مادران در حیطههای ارتباط اجتماعی ،رشد
شخصی ،سالمتی و فرزندپروری خواهد شد.
از آنجایی که ارزشها نقش محوری در جهتدهی به تالشها و اقدامات دارند (ناوس،
 ،)0090با فقدان ارزشهای مشخص و همچنین سبک پاسخدهی مادران به بافت کارکردی
باعث ایجاد رفتارهای ناکارآمد (نداشتن ارتباط مناسب با دیگران ،نداشتن مهارتهای
اجتماعی مناسب) میشود و همین باعث کنارهگیری ،اضطراب ،انعطافناپذیری
روانشناختی و احساس مضاعف ناکامی میشود که درنهایت منجر به ایجاد تحمل کم
ناکامی و راهکارهای ناکارآمد برای مادران در برخورد با مشکالت خواهد شد .بنابراین با
اجرای فرایند بنیادین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،با آموزش مهارتهای تمرکززدایی
افکار ناکارآمد در مورد گذشته و آیندهی کودك و تمرکز بر زمان حال و مشکالت
موجود توسط تمرینهای توجه آگاهی و تجربه کردن افکار تنها بهعنوان یک فکر
(گسلش شناختی) و تمایل و پذیرش افکار ناکارآمد (مهارتهای اصلی برای برطرف
کردن موانع حرکت در جهت ارزشها) و همچنین روشنسازی ارزشهای مادران (ارتباط
اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی ،فرزندپروری ،روابط خانوادگی) با انجام تمرینها و
استعارههایی در این مورد که در پروتکل نیز ذکر شده ،بهعنوان منبعی از انگیزش برای
تغییر رفتار مادران در جهت مسیر ارزشها باعث سازگاری بیشتر ،کاهش نگرشهای
ناکارآمد و انعطافپذیری مادران و توانایی مقاومت در برابر ناکامی و باال رفتن تحمل
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ناکامی آنان شده که تأثیر آن در نمرههای پسآزمون و پیگیری گروه آزمایشی در تحمل
ناکامی و نگرشهای ناکارآمد مادران در این پژوهش نسبت به گروه گواه ،دیده شد.
همچنین در پاسخ به سؤالِ مربوط به اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل
ناکامی مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر تحمل ناکامی مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی اثر دارد .افزون بر این بین سطوح
درمان (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مقابل فقدان آن) در متغیر وابسته تحمل ناکامی
مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی تفاوت معنیدار وجود دارد .بنابراین میتوان گفت که
نتایج حاصل از این پژوهش از اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تغییرات
رفتارهای ارزشی و عملکردی در اختالل هراس( 0ورسبی 3و همکاران ،)3302 ،درد مزمن
و اختالل سوء مصرف مواد (اسمالوود و همکاران ،)3301 ،بیماران مقاوم به درمان
(کالرك و همکاران ،)3304 ،نشانههای پریشانی والدین اوتیسم (کوال کووسکی،)3303 ،
بهبود افسردگی و تصویر بدنی (غالمحسینی و همکاران )0094 ،و رضایت زناشویی و
کیفیت زندگی (علمداری )0093 ،حمایت میکند.
باتلر و همکاران ( )3301در یک مداخله کوتاهمدت گروهی برای درمان افراد مبتال به
روانپریشی اظهار داشتند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نویدی برای افراد مبتال به
روانپریشی برای بهبود بازیابی و کاهش عود آینده و کاهش هزینههای بهداشتی دارد.
کالرك و همکاران ( )3304در پژوهشی که با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی
بر پذیرش و تعهد برای بیماران مقاوم به درمان انجام گرفت ،افراد بهطور تصادفی بر اساس
خدمات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان معمول بر اساس درمان شناختی -رفتاری،
قرار گرفتند .نتایج بعد از مداخله ،کاهش عالئم نشان دادند .اما بهبود کاملتر در درمان
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در  1ماه پیگیری پایدارتر بود .همچنین در پژوهش رضائیان
و همکاران ( )0090نتایج نشان داد که درمان گروهی پذیرش و تعهد در زنان مبتال به درد
مزمن لگن بر اساس مقیاس فاجعهپنداری و ناتوانکنندگی درد ،موثر بوده است.
1. Panic Disorder
2. Wersebe
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بنابراین در تبیین این یافته میتوان گفت که با اجرای مؤلفههای درمانی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد ،باعث ذهن آگاهی و پذیرش مشکالت بهعنوان واقعیت و اقدام و تعهد،
مخصوصاً از طریق روشنسازی ارزشهای مادران با انجام تمرینها و استعارههایی در این
مورد که در پروتکل نیز ذکر شده ،بهعنوان منبعی از انگیزش برای تغییر رفتار مادران در
جهت مسیر ارزشهایشان (ارتباط اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی ،سالمتی و فرزندپروری)
در نظر گرفته میشود .ارزشها بهعنوان انگیزهای برای رفتار عمل میکنند و باعث تسهیل
پذیرش تجارب و احساسات دردناك میشوند و زندگی بر بنیان ارزشهای فردی باعث
تحمل درد ،عملکرد خوب و احساس خوب بودن در افراد میشوند (توهیگ ،)3303 ،از
طرفی با حرکت در مسیر ارزشها ،تعامل یا مشغلهی دوباره در موضوعاتی که برای فرد
مهم هستند با کاهش درد و رنج همراه است (ورسبی و همکاران .)3302 ،عالوه براین
ارزشها نقش محوری در جهتدهی به تالشها و اقدامات دارند (ناوس )0090 ،و حرکت
در مسیر ارزشها ،تمایل برای پذیرش و عمل متعهدانه را افزایش میدهند .بنابراین باعث
سازگاری بیشتر ،انعطافپذیری مادران و مقاومت بیشتر در برابر ناکامی و باال رفتن تحمل
ناکامی آنان شده که تأثیر آن در نمرههای پسآزمون و پیگیری گروه آزمایشی در تحمل
ناکامی مادران در این پژوهش نسبت به گروه گواه دیده شد.
در پاسخ سؤال مربوط به اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرشهای
ناکارآمد مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر نگرشهای ناکارآمد مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی اثر دارد .بعالوه بین
سطوح درمان (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مقابل فقدان آن) در متغیر وابسته
نگرشهای ناکارآمد مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی تفاوت معنیدار وجود دارد .از
آنجایی که نگرشهای ناکارآمد بهعنوان یک عامل زمینهساز در دورههای افسردگی
بهصورت مستقیم و یا بهعنوان یک عامل آسیبپذیری تحت شرایط فشارزای محیطی تلقی
شده است (الم )0993 ،و همچنین رابطه بین نگرشهای ناکارآمد و خلق افسرده در
جمعیت عادی ،نشان داد که نگرشهای ناکارآمد یکی از عوامل خلق افسرده در این افراد
است (کامری و بلک برن )3330 ،و همچنین میراندا و همکاران ( )3330به این نتیجه دست
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یافتند که بین باورهای ناکارآمد و عالئم اضطراب و افسردگی رابطه وجود دارد ،میتوان
گفت که یافتههای حاصل از این پژوهش از اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
افکار خودآیند (داف و همکاران ،)3301 ،اضطراب ،افسردگی ،استرس و نشانههای
استرس پس از سانحه (باردین و همکاران ،)3301 ،اختالل اضطراب اجتماعی (الندی و
همکاران ،)3301 ،افسردگی (اشجع و همکاران ،)0090 ،اختالل اضطراب فراگیر (مژدهی،
 ،)0093حمایت میکند.
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تمرکز بر کاهش اجتناب تجربهای و آمیختگی -
شناختی با قوانین ناکارآمد تا زمانی که با ارزشهای معنادار ارتباط برقرار میکند،
رویکردهای متنوّعتری برای درگیرکردن والدین برای بهترین مراقبت از خود و فرزندشان
را بهبود میبخشد (رافتری-هلمر و همکاران .)3301 ،تحلیل واسطهگری باورپذیری افکار
منفی بهعنوان یک عامل تا حدودی بهعنوان واسطه در توانایی پیشبینی توجه آگاهی،
اجتناب تجربهای و آمیختگی شناختی در پریشانیهای روانشناختی شناسایی شده است .با
داشتن افکار منفی قویتر ،باورپذیری بهطور مثبت با سطوح باالتری از پریشانیهای
روانشناختی مرتبط است (داف و همکاران .)3301 ،بعالوه میتوان گفت که توجه آگاهی
میتواند به رهاسازی افراد از افکار خودکار ،عادتها و الگوهای رفتاری ناسالم کمک
کند و ازاینرو نقش مهمی در تنظیم رفتاری دارد و به کاهش افسردگی کمک میکند
(هزلت-استیون .)3303 ،پذیرش و تعهد درمانی تماس مؤثر با لحظهی حال را مطرح می-
کند و به مراجعان یاد میدهد که آنچه هستند بدون قضاوت یا ارزیابی نامگذاری و
توصیف نمایند .تمرینهای ذهن آگاهی در این نوع از درمان فرد را به سمت دنیایی
هدایت میکند که آن را مستقیماً تجربه میکند ،نه دنیایی که محصول تفکر آنهاست.
درواقع ،تماس با رویدادها بدون قضاوت و در اینجا و اکنون رخ میدهد (هیز3331 ،؛ به
نقل از رضائیان و همکاران .)0090 ،یافتهها در پژوهش دیگری تأثیر تعامل آمیختگی -
شناختی و اجتناب تجربهای بر اضطراب ،افسردگی ،استرس و سندرمهای استرس پس از
سانحه ،ارتباط مثبت معنیداری بین آمیختگی شناختی و عالئم اندازههای قوی در سطوح
باالتری از اجتناب تجربهای موجود را نشان داد (باردین و همکاران.)3301 ،
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بنابراین در تبیین این مسئله میتوان گفت که با اجرای فرایند بنیادین درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد و انجام تمرینها و استعارههای مربوط به درمان درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد میتوان با تمرکززدایی مادران از افکار و احساسهای منفی با توجه آگاهی و پذیرش
و تجربهی افکار (خوشایند و ناخوشایند) به همان صورتی که هستند و مشخص شدن
ارزشها و انجام رفتارهایی در مسیر ارزشها و همچنان که در نتایج پژوهش حاضر نیز
نشان داده شد ،باعث کاهش نگرشهای ناکارآمد مادران گردید .از طرفی نیز میتوان
گفت که با کاهش نگرشهای ناکارآمد مادران الگوهای تعاملی مثبت و حمایتکنندهای
به وجود میآید و این نیز بهنوعی باعث بهبود رفتار مادران و فرزندشان خواهد شد.
از آنجایی که هر پژوهش ممکن است با کمبودهایی مواجه باشد ،این پژوهش نیز
دارای محدودیتهایی بوده که میتوان گفت جامعهی آماری در این پژوهش را فقط زنان
تشکیل میدادند .بنابراین در تعمیم نتایج به سایر گروهها باید احتیاط کرد .همچنین ،کمبود
پژوهش در مورد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی و نگرشهای
ناکارآمد برای نشان دادن همسویی با پژوهش حاضر و نیز دورهی پیگیری این مطالعه که
 41روزه بوده است از دیگر محدودیتهای پژوهش بودند .با توجه به محدودیتهای ذکر
شده پیشنهاد میشود اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی و
نگرشهای ناکارآمد در مردان نیز بررسی شود .همچنین با توجه به پژوهشهای بسیار کم
در مورد تحمل ناکامی و از طرفی که تحمل ناکامی اهمیت زیادی در بهداشت روانی افراد
دارد ،پیشنهاد میشود که پژوهشگران ،پژوهشهایی مانند این پژوهش در مورد تحمل
ناکامی را بر سایر گروههای بالینی و یا افراد با اختاللهای دیگر (مانند بیشفعالی ،آسیب
بینایی ،آسیب شنوایی ،آسیب جسمی-حرکتی) انجام دهند .در پایان با توجه به نتایج این
پژوهش و با توجه به ماهیت و ویژگیهای مزمن و پایدار بیماری افراد با نیازهای ویژه در
طول زندگی ،پیشنهاد میشود سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،سازمان بهزیستی و
مراکز نگهداری و توانبخشی معلولین ،کارگاههای آموزشی در مورد درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد برگزار کنند.
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تشکر و قدردانی
از همهی همکارانمان در مدارس استثنایی که در برگزاری جلسات و انجام این پژوهش ما
را یاری نمودند کمال قدردانی و تشکر را داریم.
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